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 محضر اجتماع مجلس الكلية

 .م3/2/2019 الموافق االحدالمنعقدة يوم  { السادسة} الجلسة                           
م وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً تم عقد اجتماع مجلس الكلية 3/2/2019انه في يوم االحد الموافق 

 ) عميد الكلية (   لسيد األستاذ الدكتور/ عبد الناصر عبد الجواد محمدبرئاسة ا

 وعضوية كــــال من السادة:     
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. أ.د/ سناء محمود الربيعي 1

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ فتحي السيد عبد السميع 2

 س مجلس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية.رئي د/ منى محمد صبري شقير0أ 3

 .رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية يد/ رمضان عبد الحميد الشنوان0أ 4

 قائم بعمل رئيس قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم . محمد إسماعيل عبد الرازق كرارد./  5

 تاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةاألس أ.د / حسام الدين حسين أحمد 6

 األستاذ المتفرغ هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم أ.د / محمد إبراهيم محمود 7

 )مدعو( األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم . أ.د/ محمد أحمد فكيرين 8

 ألستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية.ا أ.د/ السيد محمود الربيعي 9

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية أ.د / عاطف السيد أبو العزم 10

 األستاذ المتفرغ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات. سماعيلإأ.د/ نبيل عبد الواحد  11

 ألستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية .ا أ.د/مجدى محمد كامل يوسف 12

 . أقدم األساتذة المساعدين ) بالتناوب( السيد  حمديمحمد  /0د 13

 اعتذر عن الحضور

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / أيمن السيد احمد السيـد 1

 لفيزيقا والرياضيات الهندسية .األستاذ المتفرغ بقسم ا أ.د /محمود محمد محفوظ 2

 نقيب نقابة المهندسين )من الخارج(. م/ شبل محمد ضحا 3

 تغيب عن الحضور

 أقدم المدرسين)بالتناوب( مها سعد الدين طلبه /0د 1

 ساتذة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ) بالتناوب(أقدم األ أ.د/ نوال أحمد الفيشاوي  2

 رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات اإللكترونية )من الخارج( د.م/ حسام حسن عبد الحميد 3

 رجل أعمال م/ محمد عبد الحميد عفيفي خلف هللا 4

 تولى سكرتارية الجلسةت

 أمانة المجالس واللجان   السيدة / آمال محمد الصاوي  1  
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 "االجتماع   "          وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجلس
 "بسم هللا الرحمن الرحيم  بذكر                                     

 

ثم رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيًا لهم كل التوفيق داعيـا هللا سـبحانه وتعـالى أن يوفـق الجميـع إلـى صـال   •
  . األعمال

ســة بخــالا التعــازي والســادة أعضــاء المجلــس إلــى الســيد د. / جــالل عبــد المجيــد عــتلم بقســم هند تقــدم ســيادتهكمــا  •
 اإللكترونيات الصناعية والتحكم لوفاة والده .

****** 
 

 -: المصادقات :أوالً 
 م.6/1/2019 ( المنعقدة بتاريخ الخامسة المصادقة على محضر الجلسة السابقة )

 

 ً  -موضوعات اللجنة التنسيقية ::  ثانيا
 ( للعام الجامعيالخامسة لجلسةا)اللجنة التنسيقية للبرامج التي تعمل بالساعات المعتمدة حضر اجتمـاع م -1

 م.27/1/2019بتاريخ  ة يوم األحدالمنعقدم 2018/2019
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على  اعتماد المحضر .
 
د/ رئيس الجامعة .الرد على خطاب السيد أ د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -2

الداخلية للبرامج والتي تمت الموافقة عليها بجلسة مجلس الكلية  ةالتعديالت الواردة بالالئح فيإعادة النظر والمتضمن 
م حيث أوصت اللجنة بااللتزام بقرار مجلس الكلية السابق من حيث اسناد بعض المقررات 4/11/2018الثالثة بتاريخ 

ر يتغي -ان فأوصت اللجنة بعرض االقتراحات التالية:أما من حيث مقرر حقوق االنس –الدراسية للتخصا الدقيق 
للمقرر أو أن يراعى مستقبال عند اجراء مقاصة علمية أن يعفى  العلميأو تعديل المحتوى  (2حقوق انسان )المسمى الى 

عدد ساعة( 1نظام الفصلين ) فيالبرنامج بشرط تكافئ عدد ساعات التدريس للمقرر  فيالطالب من الدراسة هذا المقرر 
 ساعة (. 2البرامج ) فيالساعات لهذا المقرر 

ــرار  القــــــ

ساعة أسبوعيًا بداًل من مقرر حقوق اإلنسان الذي ُيدرس لطالب  2أوصى المجلس باستبدال مقرر ) مهارات االتصال ( بواقع 
 ادي كمتطلب جامعة ..البرامج .. على أن يقوم الطالب بدراسة مقرر حقوق اإلنسان الذي يتم تدريسه بالفرقة اإلعد

 ويتضمن المحتوى العلمي للمقرر الجديد )مهارات االتصال( اآلتي :
 مقدمة في العالقات اإلنسانية . •

 أساليب التواصل مع مفاهيم النظريات العملية . •

 النظريات العملية الخاصة بالعالقات اإلنسانية . •
التصور النهائي لشهادة التخرج لطالب البرامج  ليم والطالب بشأند/ وكيل الكلية لشئون التع.المذكرة المقدمة من السيد أ -3

حيث أوصت اللجنة  المتوقع تخرجهم في الفترة القادمة حتى يمكن استكمال االجراءات الخاصة لطباعة هذه الشهادات.
 بالموافقة على التصور المرفق المقترح . 
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ــرار  القــــــ

 . ترح ويرفع للجامعةالتصور المقأوصى المجلس بالموافقة على  
 
مكافأة أعمال الكنتروالت وأعمال االمتحانات  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -4

( من الالئحة والتي تتضمن صرف مكافاة بما ال 6طبقا للمادة ) 2018/2019للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  -األساسي لكل من :شهر من الراتب  زيجاو 
 د/ عميد الكلية                       رئيس عام االمتحانات. 0السيد أ-1
 السيد أ. د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  نائب رئيس مجلس االدارة والمشرف على االمتحانات.-2
 (.5أعضاء الكنترول وعددهم )-3
المذكرة المعروضة على اللجنة حيث  في( كما هو موض  8تحانات وعددهم )السادة االداريين الذين قاموا بأعمال االم -4

 أوصت اللجنة بالموافقة .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على  ما أوصت به اللجنة التنسيقية وبرفع للجامعة .
 

ر عام الكلية المتضمن الموافقة على بشأن خطاب مدي د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -5
 -أكتوبر –سبتمبر  -أغسطس –( جنيه وهو عبارة عن مبلغ اللجنة التنسيقية عن شهر يوليو 9300صرف مبلع )

 م حيث أوصت اللجنة بالموافقة. 2018ديسمبر  -نوفمبر
ــرار  القــــــ

 جامعة .أوصى المجلس بالموافقة على  ما أوصت به اللجنة التنسيقية وبرفع لل
 
بشأن اعتماد الدراسة الذاتية عن برنامج الهندسة  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -6

 حيث أوصت اللجنة بالموافقة. الطبية الحيوية وفقا لمتطلبات الزيارة
ــرار  القــــــ

 وبرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموافقة على  ما أوصت به اللجنة التنسيقية 
 
بشأن اقتراح أليات مناسبة لتحفيز كل من الطالب  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -7

 على مجلس الكلية القتراح االليات المناسبة.الموضوع  حيث أوصت اللجنة بعرض المصريين والوافديين لاللتحاق بالبرامج
ــرار  القــــــ

 وبرفع للجامعة . تنقي  محتوى موقع الكلية فيما يخا برامج الساعات المعتمدةى المجلس بالموافقة على  أوص
 
بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة هندسة االتصاالت  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -8

 م حيث أوصت اللجنة بالعلم.27/1/2019والشبكات بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
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بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة الهندسة الطبية  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -9
 لم.م حيث أوصت اللجنة بالع27/1/2019الحيوية والتكنولوجيا بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علمًا .
 

بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة هندسة التحكم  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.المذكرة المقدمة من السيد أ -10
 م حيث أوصت اللجنة بالعلم.27/1/2019الصناعية بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 

ــرار  القــــــ

 . أحيط المجلس علماً 
 

المذكرة المقدمة من السيد د/ المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية بشأن الموافقة على اعتماد قاعدة البيانات  -11
 .المرفقة لبرنامج الهندسة الطبية حيث أنها من متطلبات الوثائق والمستندات ذات العالقة بالتأهيل لالعتماد

 القــــــــرار 

 ى  ما أوصت به اللجنة التنسيقية وبرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموافقة عل
 

المذكرة المقدمة من السيد د/ المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية بشأن الموافقة على اعتماد خطة التدريب لبرنامج  -12
 م .2017/2018( للعام الجامعي 1( ومستوى )0الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا لمستوى)

ــرارالقـــــ  ـ

 أوصى المجلس بالموافقة على  ما أوصت به اللجنة التنسيقية وبرفع للجامعة .
 

 ً   -: شئون التعليم والطالب : ثالثا
الترخيا لطالب الفرا من الخارج بدخول  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -1

حيث أن هؤالء الطالب لهم حق التقدم لالمتحان من الخارج علمًا بأن هؤالء  م2018/2019االمتحانات للعام الجامعي 
الطالب قاموا بسداد الرسوم الخاصة بذلك وهو الطالب / كريم حسن صابر رياض حيث أوصت لجنة شئون التعليم 

 والطالب بالموافقة .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
الخريج اسم  صويبد/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على ت0المقدمة من السيد أالمذكرة )أ(  -2

أحمد محمد أسامه عبد الحميد سالمة خريج الكلية دور أكتوبر  /إلي  أحمد محمد أسامه عبد الحميد مصطفى /المهندس 
 والطالب بالموافقة .م قسم / هندسة وعلوم الحاسبات حيث أوصت لجنة شئون التعليم 2005

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
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الخريجة اسم  تصويبد/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن الموافقة على 0المذكرة المقدمة من السيد أ )ب( -2
م قسم هندسة 2011 رضوى محمد شبل شلبي خريجة الكلية دور مايو /إلي  رضا محمد شبل شلبي /المهندسة 

 االلكترونيات واالتصاالت الكهربية حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
لدراسي عن الفصل ااألول العذر المرضي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن0المذكرة المقدمة من السيد أ( 1) -3

م للطالب / خالد عبد الناصر عبد اللطيف سرور المقيد بالفرقة اإلعدادي وحالته 2018/2019األول للعام الجامعي 
مستجد ، حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من دوار حركي مزمن نتيجة التهاب 

م ، حيث أوصت لجنة شئون 6/1/2019ضي لمدة شهر فقط ال غير ابتداء من باألذن الداخلية والطالب يحتاج أجازه مر 
للطالب المذكور عن أداء امتحانات مقررات الفصل الدراسي األول التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي 

حتساب العذرين عذر ( ( وا1) الفيزياء الهندسية –م ) ماعدا مقرري مدخل الجودة 2018/2019األول للعام الجامعي 
 م .2018/2019واحد لهذا العام 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
األول عن دخول امتحان العذر المرضي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن0المذكرة المقدمة من السيد أ( 2) -3

للعام حمدي السيد عبد لرحمن المقيد بالفرقة األولى وحالته منقول للطالب / محمد )مادة هياكل بيانات وخوارزميات( 
، حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية يفيد بأنه يعاني من التهاب بالحلق م 2018/2019الجامعي 

م ، حيث 13/1/2019ن مرضي لمدة ثالث أيام فقط ال غير ابتداء م أجازهوارتفاع درجة الحرارة بالجسم والطالب يحتاج 
عن دخول امتحان )مادة هياكل بيانات  األول أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي

 . م2018/2019بالفرقة األولى للعام الجامعي للطالب المذكور وخوارزميات( 
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
دخول امتحانات عن الثاني العذر المرضي  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن0كرة المقدمة من السيد أالمذ (3) -3

م للطالب / هاني محمد عبد المعز عبد العزيز الهو المقيد بالفرقة 2018/2019الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
ة ، حيث أحضر تقرير طبي من اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية وحالته فرصة أخير م 2018/2019للعام الجامعي الثانية 

م الى 31/12/1/2018يفيد بأنه يعاني من هيموفيليا والتهاب رئوي والطالب يحتاج أجازه مرضي ابتداء من 
د المقيللطالب المذكور الثاني حيث أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر المرضي  22/1/2019

 عن الفصل الدراسي األول .م 2018/2019بالفرقة الثانية للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .
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(7) 

العذر االجتماعي األول عن الفصل  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن0المذكرة المقدمة من السيد أ (4) -3
بالفرقة الرابعة قسم هندسة  ةم للطالبة / ياسمين أشرف حامد طعيمه المقيد2018/2019 الدراسي األول للعام الجامعي

م في 6/1/2019المقرر امتحانها يوم االحد (  5وعلوم الحاسبات وحالتها منقولة ، عن دخول مادة ) مقرر اختياري 
حيث ب صورة من شهادة وفاة أخيها ، الفصل الدراسي األول لظروفها االجتماعية وهي )حالة وفاة أخيها( ومرفق مع الطل
( في الفصل  5عن مادة ) مقرر اختياري أوصت لجنة شئون التعليم والطالب بالموافقة على قبول العذر االجتماعي األول 

 م .2018/2019الدراسي األول للطالبة المذكورة المقيدة بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

 فقة ويرفع للجامعة .أوصى المجلس بالموا

 
إرجاء قيد الطالب / ابانوب سمير جاد عجبان  د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن.المذكرة المقدمة من السيد أ -4

م نظرًا لتأخر وصول اسم الطالب إلى الكلية حيث أن الطالب تم تعديل 2018/2019بالفرقة اإلعدادي للعام الجامعي 
ة درجاته في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية ) نظام خمس سنوات (من قبل مكتب التنسيق ترشيحه نتيجة لزياد

ومرفق طيه أيضًا أصل  خطاب لجنة النظام والمراقبة لالمتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة بتعديل درجاته وأيضًا صورة 
ون التعليم والطالب بالموافقة على إرجاء الطالب المذكور بطاقة الترشي  التي تفيد ترشيحه للكلية حيث أوصت لجنة شئ

 على أن ال يحتسب إرجاء القيد ضمن مرات إيقاف القيد.
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
 ً   -: العالقات الثقافية: رابعا

 
دراسة مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعليم  بشأنوث لدراسات العليا والبحد/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -1

والعلوم والتكنولوجيا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا المتحدة ، أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث 
 العلمية بالموافقة على التقرير المقدم من السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأن .

ــرا  رالقــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 
دراسة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -2

عليم العالي بجمهورية استونيا، أوصت لجنة العالقات مجاالت التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة الت
 الثقافية والبحوث العلمية بالموافقة على التقرير المقدم من السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأن .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 
دراسة مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمقدمة من السيدالمذكرة  -3

العالي بجمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا ، أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية بالموافقة على 
 بنبي في هذا الشأن .التقرير المقدم من السيدة الدكتورة / غادة ال
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(8) 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 
التعاون المستقبلي بين جامعة األقصى  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -4

قات الثقافية والبحوث العلمية بالترحيب بالتعاون مع جامعة األقصى في ضوء عدد وجامعة المنوفية ، أوصت لجنة العال
 من اآلليات الموضحة بالخطاب الوارد من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية .

ــرار  القــــــ

 معة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجا
 

إنشاء تعاون مستقبلي بين جامعة األقصى  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -5
وجامعة المنوفية ، أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية بالموافقة على التقرير المقدم من السيدة الدكتورة / 

 غادة البنبي في هذا الشأن .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

دراسة مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -6
م ، أوصت لجنة 2018/2020ة وجمهورية السودان لألعوام مجال التعليم العالي والبحث بين جمهورية مصر العربي

 العالقات الثقافية والبحوث العلمية بالموافقة على التقرير المقدم من السيدة الدكتورة / غادة البنبي في هذا الشأن .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

التقرير المقدم من د./ أمجد السيد لدراسة  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -7
مقترحات الكلية في التعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا بمدينة بومباي بالهند ، أوصت لجنة العالقات الثقافية 

 ر المقدم من السيد د./ أمجد السيد في هذا الشأن .والبحوث العلمية بالموافقة على التقري
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
االلتماس المقدم من السيد المهندس / أحمد  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -8

حيث لاللتحاق بالجامعة المصرية اليابانية ، –المدرس المساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات  –سامي عبد العزيز 
أوصت لجنة العالقات الثقافية والبحوث العلمية بتأجيل النظر في الموضوع لحين استكمال بروتوكول التعاون بين كلية 

 . E-justسة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الهندسة اإللكترونية بجامعة المنوفية وكلية الهند
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 
ث نشرت في الموافقة على صرف مكافأة لبحو  بشأنلدراسات العليا والبحوث د/ وكيل الكلية ل0أ ةالمذكرة المقدمة من السيد -9

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت بقسم المدرس  – سام  عبد الحليم محمد عبد السالم/  الدكتورللسيد مجالت عالمية 
 -وذلك لنشره بحث في مجلة عالمية: الكهربية

IEEE  Transactions on Fuzzy Systems,Vol.26,No4,PP.2135-2144,Aug.(2018). 
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(9) 

  -والبحث بعنوان :
''Adaptive Fuzzy Predictive Controller for a Class of Networked Nonlinear Systems with 

Time – Varying Delay " 

 .على صرف مكافأة النشر العلمي في مجالت عالمية لسيادته  صت لجنة العالقات الثقافية بالموافقةو أحيث 
ــرار  القــــــ

 العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة 
 

ة على تسجيل بحوث خاصة بالسيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -10
وذلك للحفاظ على حق الملكية  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةبقسم المدرس  – ناصر عبد الفضيل عبد الحميد سعيد /د.
رية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات األخرى الفك

 ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث لسيادته .سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص
ــرار  القــــــ

 توصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء ب
 

ة على تسجيل بحوث خاصة بالسيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -11
على حق وذلك للحفاظ  الفيزيقا والرياضيات الهندسيةبقسم األستاذ المساعد  – أحمد محمد عبد الفتاح أبو عرايس /د.

الملكية الفكرية للسادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وتنمية ورعاية المبدعين منهم وتوفير شراكة مع الجامعات 
ت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تسجيل هذه األبحاث األخرى سواء مصرية أو عربية أو عالمية. حيث أوص

 لسيادته .
ــرار  القــــــ

 موافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بال
 

على الطلب المقدم من قسم هندسة  ةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -12
العلمي المتميز في تخصصات  اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية لتحديث قائمة الدوريات التي تستحق جائزة النشر

القسم المختلفة ، حيث أوصت لجنة العالقات الثقافية بالموافقة على تحديث قائمة الدوريات التي تستحق جائزة النشر 
 العلمي المتميز في تخصصات القسم المختلفة .

ــرار  القــــــ

 فع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية وير 
 

على الطلب المقدم من قسم هندسة  ةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن الموافق /د.أالمذكرة المقدمة من السيدة  -13
اإللكترونيات الصناعية والتحكم لتحديث قائمة الدوريات التي تستحق جائزة النشر العلمي المتميز في تخصصات القسم 

نة العالقات الثقافية بالموافقة على تحديث قائمة الدوريات التي تستحق جائزة النشر العلمي المختلفة ، حيث أوصت لج
 المتميز في تخصصات القسم المختلفة .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة العالقات الثقافية ويرفع للجامعة.
 

 ً  -: دراسات عليا : خامسا
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(10) 

وث بشأن الموافقة على " تعديل في لجنة اإلشراف " وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د. ة من السيد أالمذكرة المقدم -1
ــدكتور / معــوض إبــراهيم معــوض  أســتاذ متفــرغ بقســم هندســة اإللكترونيــات واالتصــاالت  –بإضــافة اســم الســيد األســتاذ ال
المســجل لدرجــة  –مهنــدس / محمــد ربيــع عــامر الشــريف الكهربيــة إلــى لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الماجســتير الخاصــة بال

 م في موضوع : 2015الماجستير في العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 " تخصيا الموارد في نظام االتصال من هاتف خلوي إلى أخر في شبكات الجيل الخامس" 
" Resource Allocation for Device – to – Device Communications in 5G Networks " 

 لتصب  لجنة اإلشراف كالتالي :
 

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على إضافة اسم سيادته إلى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعالية .
ــرار  القــــــ

 للجامعة.ى لجنة اإلشراف على الرسالة المقدمة بعالية إضافة اسم سيادته إلأوصى المجلس بالموافقة على 
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تعــديل موضــوع رســالة وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -2
العلـوم  المسـجل لدرجـة الماجسـتير فـي –الماجستير ) تعدياًل جوهريًا ( الخاصة بالمهنـدس / رضـا سـيد أحمـد محمـد عمـار 

ــوبر  ــة دورة أكت ــات واالتصــاالت الكهربي ــل 2016الهندســية بقســم هندســة اإللكتروني ــل التعــديل " تقلي ــوان الرســالة قب م ، عن
ضوضاء النبضـات فـي أنظمـة االتصـاالت " ، لتصـب  عنـوان الرسـالة بعـد التعـديل كالتـالي " تحسـين جـودة صـور التربينـات 

موضــوع رســالة  فــية الدراســات العليــا بالموافقــة علــى التعــديل حيــث أوصــت لجنــباســتخدام فيــديو المنــاظير الصــناعية " ، 
 .(  ) تعديال جوهريا الماجستير

ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة.التعديل في موضوع رسالة الماجستير ) تعدياًل جوهريًا ( أوصى المجلس بالموافقة على 
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تعــديل موضــوع رســالة راســات العليــا والبحــوكيــل الكليــة للد / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -3
المسـجل لدرجـة الماجسـتير فـي العلـوم  –الماجستير ) تعدياًل جوهريًا ( الخاصة بالمهندس / رضا ابراهيم أحمد سيف الدين 

ل التعـديل " اسـتخدام م ، عنـوان الرسـالة قبـ2016الهندسية بقسـم هندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة دورة أكتـوبر 
عبر خطوط نقل القدرة " ، لتصب  عنوان الرسـالة بعـد التعـديل كالتـالي " اكتشـاف  االتصالشفرات تصحي  الخطأ في أنظمة 

التغيرات غير الطبيعية في صـور األشـعة تحـت الحمـراء " ، حيـث أوصـت لجنـة الدراسـات العليـا بالموافقـة علـى التعـديل فـي 
 ) تعدياًل جوهريًا (. موضوع رسالة الماجستير

ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة. التعديل في موضوع رسالة الماجستير ) تعدياًل جوهريًا (أوصى المجلس بالموافقة على 
 

وث بشأن الموافقة على رفع اسم السيد أ.د / حـاتم حسـن د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبح.المذكرة المقدمة من السيد أ -4
تاذ بقســم الجوامــد والمعجــالت اإللكترونيــة بهيئــة الطاقــة الذريــة مــن لجنــة اإلشــراف علــى رســالة الــدكتوراه الخاصــة أســ –عمــر 

 الوظيفة االسم م
 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية معوض ابراهيم معوضأ.د /  1
 الكهربيةأستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  د./ محمد عبد النبي محمد احمد 2
 مدرس بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية د./ محمد السيد محمد الوكيل 3



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(11) 

المسـجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة اإللكترونيـات  –بالطالبة / راندا علـي عبـد الباسـط عثمـان 
 ب  لجنة اإلشراف كالتالي:م ، لتص2012واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 الوظيفة االسم م
 واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات  طه السيد طه أ.د/ 1

استاذ بقسم الجوامد والمعجالت  –حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على رفع اسم السيد أ.د / حاتم حسن عمر 
ة من لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرًا لظروف خاصة اإللكترونية بهيئة الطاقة الذري

 بسيادته .
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

بشـأن الموافقـة علـى إضـافة اسـم السـيد أ.د / عـادل وث د/ وكيل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـ.المذكرة المقدمة من السيد أ -5
أستاذ متفرغ بقسم هندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت الكهربيـة إلـى لجنـة اإلشـراف علـى رسـالة الـدكتوراه  –عبد المسي  صليب 

سـم هندسـة المسجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية بق –الخاصة بالطالبة / ريحاب محمد حلمي محمد أبو العطا 
 م ، لتصب  لجنة اإلشراف كالتالي:2016اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 الوظيفة االسم م
 واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات  صابر حلمي زين الدين أ.د/ 1
 واالتصاالت الكهربيةأستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات  أ.د / عادل عبد المسي  صليب 2
 واالتصاالت الكهربيةبقسم هندسة اإللكترونيات أستاذ مساعد  د./ هند عبد العظيم ملهط 3

أستاذ متفرغ بقسم  –حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على إضافة اسم السيد أ.د / عادل عبد المسي  صليب 
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية إلى لجنة اإلشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة المذكورة وذلك نظرًا لحاجة 

 موضوع البحث إلى مجهودات سيادته .
ــرار  القــــــ

 عة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجام
 
وث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل نقطـة البحـث الخاصـة وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -6

بالمهندس / محمد ابراهيم سـليمان خمـيس المقيـد لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية تخصـا هندسـة اإللكترونيـات الصـناعية 
 م   ) بنظام الساعات المعتمدة ( بعنوان :2016دورة يناير  –الصناعية والتحكم قسم هندسة اإللكترونيات  –والتحكم 

 " تطوير حاكم تكراري ذكي ألنظمة التحكم الالخطية "
(Development of Intelligent Repetitive Controller for Nonlinear Control Systems) 

 تحت إشراف كاًل من :
 الوظيفة االسم م

 أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم محمد السيد د./ محمد حمدي 1
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكممدرس بقسم  د./ سام  عبد الحليم محمد 2
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 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 
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حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقـة علـى تسـجيل خطـة البحـث فـي إطـار تخصـا الكترونيـات القـوى بنـاءًا علـى خطـة 
 : ية وطبقًا لقرارات مجلس القسم الكلية واعتراض كاًل من السادة اآلتي اسمائهم على ذلك وهمالقسم البحث

 أ.د/ محمد فكيرين -2أ.د/ محمد إبراهيم محمود                                 -1 
ــرار  القــــــ

 . بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسةأوصى المجلس 
 
وث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل نقطـة البحـث الخاصـة وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.أالمذكرة المقدمة من السيد  -7

المقيد لدرجة ماجسـتير العلـوم الهندسـية تخصـا هندسـة اإللكترونيـات الصـناعية  -بالمهندس / أحمد مصطفى حسن القناوي 
 ) بنظام الساعات المعتمدة ( بعنوان : م 2017دورة يناير  –قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم  –والتحكم 

 " التحكم التكيفي المعتمد على المالحظ الذكي لألنظمة الال خطية "
Adaptive Control based on Intelligent Observer for Nonlinear Systems 

 تحت إشراف كاًل من :
 الوظيفة االسم م

 سة اإللكترونيات الصناعية والتحكمأستاذ متفرغ بقسم هند نبيلة محمود الربيعيأ.د /  1
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم أستاذ متفرغ بقسم أ.د/ محمد عبد العظيم البرديني 2
 هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم مدرس بقسم د./ احمد محمد النجار 3

 بالمهندس المذكور . حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تسجيل خطة البحث الخاصة
ــرار  القــــــ

 .بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة أوصى المجلس 
وث بشـأن الموافقـة علـى تسـجيل نقطـة البحـث الخاصـة وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -8

وم الهندسـية تخصـا هندسـة وعلـوم الحاسـبات دورة المقيد لدرجة ماجستير العل -بالمهندس / أحمد صبري عبد الخالق شلبي
 م ) بنظام الساعات المعتمدة ( بعنوان :2017أكتوبر 

 " التعرف على قزحية العين ألمن انترنت األشياء "
Iris Recognition for Internet of Thing Security 

 تحت إشراف كاًل من :
 

 الوظيفة االسم م

 وعلوم الحاسباتذ متفرغ بقسم هندسة أستا نوال أحمد الفيشاوي أ.د /  1
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات د./ عز الدين بدوي جاد الرب حمدان 2

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تسجيل خطة البحث الخاصة بالمهندس المذكور .
ــرار  القــــــ

 ويرفع للجامعة.هندس المذكور تسجيل خطة البحث الخاصة بالمأوصى المجلس بالموافقة على 
 
وث بشـأن العـذر المقـدم مـن الطالـب / محمـد سـامي وكيل الكلية للدراسات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -9

م بطلــب 2017ابــراهيم البســيوني المقيــد بــدبلوم الفرقــة الثانيــة قســم هندســة اإللكترونيــات الصــناعية والــتحكم دورة أكتــوبر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 
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م وذلـك نظـرًا لظـروف 2018/2019على قبول العذر عـن دخـول امتحانـات الفصـل الدراسـي األول للعـام الجـامعي  للموافقة
مرض والدته ، حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على قبـول اعتـذاره عـن دخـول امتحانـات الفصـل الدراسـي األول 

 م وذلك نظرًا لظروف مرض والدته .2018/2019للعام الجامعي 
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشــأن الموافقـة علــى ايقــاف قيــد )عــام أول( وكيــل الكليـة للدراســات العليــا والبحــ / د.المـذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -10
ماجسـتير العلـوم الهندسـية فـي هندسـة وعلـوم الحاسـبات  المقيـدة لدرجـة –للمهندسة / زينب عصام الـدين حسـن الجـوهري 

ــوبر  ــا 2018دورة أكت ــة الدراســات العلي ــث أوصــت لجن م ) بنظــام الســاعات المعتمــدة ( نظــرًا لظــروف مرضــها الشــديد ، حي
 بالموافقة على ايقاف قيد المهندسة المذكورة )عام أول( نظرًا لظروف مرضها الشديد .

ــرار  القــــــ

 بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة. أوصى المجلس
 

الخاصــة لجنــة االمتحـان الشــامل  تشــكيل د/ وكيــل الكليــة للدراسـات العليــا والبحــوث بشـأن 0المـذكرة المقدمــة مــن السـيد أ -11
بقسـم هندسـة اإللكترونيـات ندسـية لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم اله ةالمسـجل – سحر سـعيد عبـد الكـريم حامـد  /بالطالبة 

 وتتكون اللجنة من السادة: م2016 أكتوبردورة واالتصاالت الكهربية 
 
 

 الوظيفة االسم م

 أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )من داخل القسم( د/ إبراهيم محمد الدكاني  0أ 1

 شبرا ) خارجي ( –الهندسة أستاذ بكلية  د/ هالة محمد عبد القادر 0أ 2

 أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )عن لجنة اإلشراف( د/ منى محمد صبري شقير0أ 3

 أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )من خارج القسم( د/ ايمن السيد أحمد السيد عميره  0أ 4

 اعد" بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية )من داخل القسم(أستاذ متفرغ "أستاذ مس د./ صالح الدين محمود دياب 5

 تشكيل لجنة االمتحان الشامل الخاصة بالطالبة المذكورة.لدراسات العليا بالموافقة على حيث أوصت لجنة ا
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشأن الموافقـة علـى تسـجيل خطـة البحـث الخاصـة وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -12
قسـم هندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت  –بالمهندس / مصطفى أحمد مصطفى نصار المقيـد لدرجـة ماجسـتير العلـوم الهندسـية 

 اعات المعتمدة ( بعنوان :م ) بنظام الس2017دورة يناير  –الكهربية 

 " طريقة مقترحة الكتشاف المخاطر في شبكات الحاسب باستخدام التعلم العميق "
" A Proposed Method for Anomaly Detection in Computer Networks Using Deep 

Learning " 

 تحت إشراف كاًل من :
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 الوظيفة االسم م
 فرغ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةأستاذ مت حسام الدين حسين أحمدأ.د /  1
 بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةمتفرغ أستاذ  عادل عبد المسي  صليبأ.د /  2
 مدرس بقسم هندسة وعلوم الحاسبات رمين عبد الوهاب حسند./ ن 3

 لخاصة بالمهندس المذكور .حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تسجيل نقطة البحث ا
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــا وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -13
/ مصــطفى يوســف أحمــد ســالم المســجل لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم  ومناقشــة رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهنــدس

ــوبر  ــتحكم دورة أكت ــات الصــناعية وال ــتحكم بقســم هندســة اإللكتروني الهندســية تخصــا هندســة اإللكترونيــات الصــناعية وال
نـة فحـا فـي نظـم الروافـع الجسـرية ( وتشـكيل لج المتقـدم) الـتحكم  -م ) بنظام الساعات المعتمدة ( في موضوع :2014

  -رسالة من السادة:ومناقشة ال
 الوظيفة االسم م

د/ بالل أحمد أبو ظالم0أ 1 (داخلي) ممتحن أستاذ متفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم   
د/ عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد 0أ 2 (خارجيأكتوبر ) ممتحن  6عميد هندسة  –أستاذ متفرغ بجامعة حلوان    
د حمدي محمد السيدد/ محم 3 (عن لجنة االشرافم )أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحك   

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحا والمناقشة الخاصة بالمهندس المذكور.
ــرار  القــــــ

 لعليا ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات ا
 

وث بشــأن الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة فحــا وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -14
ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمهندسة / عايدة أبو السعود عبد هللا نصر المسجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم 

) تحسين أداء الحوسبة السحابية مـن خـالل  -م في موضوع :2015وم الحاسبات دورة أكتوبر الهندسية بقسم هندسة وعل
  -رسالة من السادة:إدارة اآلالت االفتراضية ( وتشكيل لجنة فحا ومناقشة ال

 
 الوظيفة االسم م

جامعة عين شمس ) خارجي ( –أستاذ بكلية الهندسة  أ.د/ أيمن محمد بهاء الدين 1  
محمد سيد أحمدأ.د/ حاتم  2 جامعة المنوفية )داخلي( –أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات   
 أستاذ بقسم هندسة وعلوم الحاسبات ) عن لجنة اإلشراف ( أ.د/ أيمن السيد أحمد السيد عميره 3
 أستاذ مساعد بقسم هندسة وعلوم الحاسبات )عن لجنة اإلشراف( د./ جمال محروس عطية 4

اسات العليا بالموافقة على تشكيل لجنة الفحا والمناقشة الخاصة بالمهندسة المذكورة.حيث أوصت لجنة الدر   
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(15) 

توصــية لجنــة فحــا  وث بشــأن الموافقــة علــىوكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -15
ومناقشــة رســالة الماجســتير الخاصــة بالمهندســة / إيمــان ســعد عبــد الحميــد عطيــه المســجلة لدرجــة الماجســتير فــي العلــوم 

 م في موضوع :2013الهندسية دورة أكتوبر 

 " طريقة فعاله لتخصيا الموارد في شبكات خاليا الفيمتو "
" Efficient Resource Allocation Technique in Femtocell Networks " 

 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على من  المهندسـة المـذكورة درجـة الماجسـتير فـي العلـوم الهندسـية تخصـا 
 .بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

ــرار  القــــــ

المهندسة المذكورة درجة الماجستير في العلوم الهندسية تخصا هندسة اإللكترونيات من  أوصى المجلس بالموافقة على 
 ويرفع للجامعة.واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 
وث بشــأن الموافقــة علــى توصــية لجنــة فحــا وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -16

ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / صفي الدين نصر محمد عبد النبـي المسـجل لدرجـة الماجسـتير فـي العلـوم 
 م في موضوع :2012الهندسية دورة أكتوبر 

 

 " تحسين أداء الشبكات الالسلكية البصرية التعاونية "
" Performance Enhancement of Sharing Optical Wireless Networks " 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة علـى مـن  المهنـدس المـذكور درجـة الماجسـتير فـي العلـوم الهندسـية تخصـا 
 .بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

ــرار  القــــــ

الماجستير في العلوم الهندسية تخصا هندسة اإللكترونيات من  المهندس المذكور درجة أوصى المجلس بالموافقة على 
 ويرفع للجامعة.واالتصاالت الكهربية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

 
وث بشـأن الموافقـة علـى اعتمـاد التقريـر السـنوي وكيل الكلية للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -17

المسـجل لدرجـة الماجسـتير فـي العلـوم الهندسـية تخصـا هندسـة اإللكترونيـات  –علـي يوسـف النجـار  للطالب / إسماعيل
 الصناعية والتحكم ، حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على ما جاء بالتقرير السنوي .

ــرار  القــــــ

 لجامعة.أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع ل
 

وث بشأن اختيار مادتين للتحسين لتحقيق المعـدل وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -18
الخاصة بالطالب / محمود مجدي محمود محمد المقيد بتمهيـدي ماجسـتير فـي العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة   2.3الكلي 

 : م وهم2017وعلوم الحاسبات دورة أكتوبر 

 د./ مها سعد الدين طلبة        هندسة التشفير  .1

 أ.د/ نبيل عبد الواحد اسماعيل  االتجاهات الحديثة في هندسة وعلوم الحاسبات  .2

 حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على ما جاء من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات .
ــرار  القــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(16) 

 فقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.أوصى المجلس بالموا
 

وث بشـأن الطلـب المقـدم مـن المرشـد األكـاديمي وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السـيد أ -19
راسـي الثـاني على الطالب / سامي عبد النبي خميس عبـد النبـي بشـأن الموافقـة علـى اسـتبدال بعـض المـواد فـي الفصـل الد

 م وهي على النحو التالي :2018/2019للعام الجامعي 

 البصرية المتقدمة ( بمادة ) معالجة الصور ( . االتصاالتمادة )  .1

 مادة ) بلورات النانو الضوئية وخصائصها ( بمادة ) نظم التعديل الرقمي الحديثة ( . .2

 من سيادته . حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على الطلب المقدم
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشـأن الطلـب المقـدم مـن المرشـد األكـاديمي وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السـيد أ -20
افقـة علـى اسـتبدال بعـض المـواد فـي الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام على الطالب / أنس مجـدي عبـد التـواب علـي بشـأن المو 

 م وهي على النحو التالي :2018/2019الجامعي 

 . مادة ) االتصاالت البصرية المتقدمة ( بمادة ) معالجة الصور ( .1

 . مادة ) بلورات النانو الضوئية وخصائصها ( بمادة ) نظم التعديل الرقمي الحديثة ( .2

 جنة الدراسات العليا بالموافقة على الطلب المقدم من سيادته .حيث أوصت ل
ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشـأن الطلـب المقـدم مـن المرشـد األكـاديمي وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـ / د.المذكرة المقدمة من السـيد أ -21
على الطالبة / إسراء أيمن شبل عبد السـميع بشـأن الموافقـة علـى اسـتبدال مـادة ) شـبكات الحاسـبات البصـرية ( فـي 

ــام الجــامعي  ــاني بمــادة ) معالجــة الصــور ( للع ــوبر 2018/2019الفصــل الدراســي الث ــدة بــدورة أكت م حيــث أنهــا مقي
 المقدم من سيادته .حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على الطلب م ، 2018

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

 تغييـرًا جوهريــاً وث بشـأن تغييــر عنـوان الرســالة وكيــل الكليـة للدراســات العليـا والبحــ / د.المـذكرة المقدمـة مــن السـيد أ -22
المسـجلة لدرجـة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية بقسـم  –اسـط عثمـان الخاصة  بالمهندسة / راندا علـي عبـد الب

م ، فـي موضـوع " التصـميم األمثـل لمرشـحات الموجـات 2012هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتـوبر 
" ، حيث أوصت تية السطحية " ، ليصب  عنوان الرسالة " التشخيا الطبي التلقائي اعتمادا على التعلم العميق و الص

 لجنة الدراسات العليا بالموافقة على تغيير عنوان الرسالة مع اعتبار هذا التغيير تغييرًا جوهريًا .

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

وث بشـأن الموافقـة علـى إيقـاف قيـد المهندسـة / يـا والبحـوكيل الكلية للدراسـات العل / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -23
المقيدة لدرجة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية بقسـم هندسـة اإللكترونيـات الصـناعية  –دينا عادل محمد ابراهيم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(17) 

م "عـــام أول" وذلـــك نظـــرًا لظـــروف رعايـــة طفلهـــا ، حيـــث أوصـــت لجنـــة الدراســـات العليـــا 2016والـــتحكم دورة أكتـــوبر 
 وافقة على إيقاف قيد )عام أول( للمهندسة المذكورة وذلك نظرًا لظروف رعاية طفلها .بالم

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
 

ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -24 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــى وكي ــة فحــا وث بشــأن الموافقــة عل ــرار لجن ق
المسـجل لدرجـة دكتـور الفلسـفة فــي  -ومناقشـة رسـالة الـدكتوراه الخاصـة بالطالــب / عمـاد عبـد الحلـيم السـيد الشــاذلي 

 م في موضوع:2013العلوم الهندسية بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية دورة أكتوبر 

 لرقمية "" تطوير وتنفيذ كفء لخوارزميات جديدة لمعالجة الصور ا
"Development and Efficient Implementation of New Digital Image Processing Algorithms" 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية تخصـا 
 .هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

ــرار  القــــــ

من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية تخصا هندسة اإللكترونيات  أوصى المجلس بالموافقة على
 ويرفع للجامعة. واالتصاالت الكهربية

 
وث بشأن االلتماسـات المقدمـة مـن الطـالب اآلتـي وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -25

 هم :أسمائ

 م .2014المقيد بدورة أكتوبر  –محمد محسن سعيد عطا هللا  .1

 م .2014المقيدة بدورة أكتوبر  –أميرة صالح الدين عبد اللطيف  .2

م تـم عمـل لهـا إيقـاف قيـد عـام )أول( للعـام الجـامعي 2013المقيـدة بـدورة أكتـوبر  –أيـة أحمـد بسـيوني الشـريف  .3
م وموافقـــة نـــائي رئـــيس الجامعـــة للدراســـات العليـــا 4/9/2016م بموافقـــة مجلـــس الكليـــة بتـــاريخ 2015/2016

ــاريخ  ــد وذلــك ألن 25/9/2016والبحــوث بت ــاف القي ــى إيق ــا بالموافقــة عل ــة الدراســات العلي ــث أوصــت لجن م ، حي
 م .30/9/2018الطالب قاموا بتقديم الطلبات اإليقاف في الموعد المحدد أي قبل انتهاء المدة القانونية في 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة على ما جاء بتوصية لجنة الدراسات العليا ويرفع للجامعة.
  

ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -26 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــامج وكي وث بشــأن تســعير الســاعة المعتمــدة لبرن
علـى الموضـوع مـن االقسـام العلميـة  مـل وفـق نظـام السـاعات المعتمـدة حيـث تـم الـردتع التـيالدراسات العليا بالكليات 
م حيث أوصت اللجنة بـأن يكـون سـعر السـاعة لبرنـامج دبلـوم الدراسـات العليـا 22/1/2019بجلسته المنعقدة بتاريخ 

ورفــع الموضــوع علــى مجلــس  ( جنيــه400ولبرنــامج الــدكتوراه ) -( جنيــه300ولبرنــامج الماجســتير)–( جنيــه 200)
  الكلية التخاذ القرار المناسب .

ــرار  القــــــ

 .أوصى مجلس الكلية بأن يؤجل الموضوع لمزيد من الدراسة 
 

 ً  -اللجان: -:  سادسا



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(18) 

ة المنعقدم 2019/ 2018 ( للعام الجامعيالخامسة  ) الجلسةمجلس قسم هندسة وعلوم الحاسبات محضر اجتمـاع  - 1
 م. 13/1/2019بتاريخ  يوم األحد

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
ة المنعقـدم 2018/2019 ( للعـام الجـامعيالخامسة  ) الجلسةمجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية محضر اجتمـاع  -2

 م. 13/1/2019بتاريخ  يوم األحد
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
بتــــاريخ  وم األحــــدة يـــالمنعقــــدم 2018/2019 ( للعـــام الجــــامعيالخامســــة  ) الجلســــةلجنــــة المكتبـــة محضـــر اجتمـــــاع  -3

 م. 20/1/2019
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
ة المنعقـدم 2018/2019 ( للعـام الجـامعيالخامسـة  ) الجلسـةلجنـة العالقـات الثقافيـة والبحـوث العلميـة محضر اجتمــاع  -4

 م. 20/1/2019بتاريخ  يوم األحد
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
 ة يــوم األحــدالمنعقــدم 2018/2019 ( للعــام الجــامعيالخامســة  ) الجلســةة شــئون التعلــيم والطــالب لجنــمحضــر اجتمـــاع  -5

 م. 27/1/2019بتاريخ 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
بتــــاريخ  ة يــــوم األحـــدالمنعقـــدم 2018/2019 ( للعـــام الجــــامعياألولــــى  ) الجلســـةلجنـــة الحاســــبات محضـــر اجتمـــــاع  -6

 م. 27/1/2019
ــرارالق  ــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
م 2018/2019 ( للعــام الجــامعيالخامســة  ) الجلســةمجلــس قســم اإللكترونيــات واالتصــاالت الكهربيــة محضــر اجتمـــاع  -7

 م. 13/1/2019بتاريخ  ة يوم األحدالمنعقد
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
ة المنعقـدم 2018/2019 ( للعـام الجـامعيالرابعـة  ) الجلسـةبيئـة لجنـة شـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة المحضر اجتمـاع  -8

 م. 22/1/2019بتاريخ  يوم األحد
ــرار  القــــــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(19) 

 أحيط المجلس علما .
 
بتــاريخ  ة يــوم األحــدالمنعقــدم 2018/2019 ( للعــام الجــامعيالخامســة  ) الجلســةلجنــة الدراســات العليــا محضــر اجتمـــاع  -9

 م. 22/1/2019
ــرا  رالقــــــ

 أحيط المجلس علما .
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(20) 

 ً  ما يستجد من أعمال -: سابعا
 

م 2018/2019 ( للعام الجـامعيالخامسة  ) الجلسة مجلس قسم هندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكممحضر اجتمـاع  -1
 م. 13/1/2019بتاريخ  ة يوم األحدالمنعقد

ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
 ة يوم األحـدالمنعقدم 2018/2019 ( للعام الجامعيالخامسة  ) الجلسةتبرات واالجهزة العلمية لجنة المخمحضر اجتمـاع  -2

 م. 20/1/2019بتاريخ 
ــرار  القــــــ

 أحيط المجلس علما .
 
 –م ) دبلـوم 2019وث بشأن مد فتـرة القيـد لـدورة ينـاير وكيل الكلية للدراسات العليا والبح / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -3

م لتنتهي يوم الخمـيس الموافـق 31/1/2019م ولمدة أسبوع بداًل من 2018/2019دكتوراه ( للعام الجامعي  –ماجستير 
 م .7/2/2019

ــرار  القــــــ

 أوصى مجلس الكلية بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
اسـم المراجـع الـداخلي لبرنـامج  باعتمـادلشئون التعليم والطـالب بشـأن التفضـل وكيل الكلية  / د.المذكرة المقدمة من السيد أ -4

 الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا أ.د/ مجدي عبد الستار قطب والمراجع الخارجي أ.د/ محمد إبراهيم العدوي .
ــرار  القــــــ

 أوصى مجلس الكلية بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
التنفيـذي لبرنـامج الهندسـة الطبيـة والحيويـة والتكنولوجيـا بشـأن  سمير محمد البدوي المـدير /د. المذكرة المقدمة من السيد  -5

 اعتماد ملفات توصيف وتقارير المقررات الدراسية ببرنامج الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا .
ــرار  القــــــ

 أوصى مجلس الكلية بالموافقة ويرفع للجامعة .

 
تعيين السيدة المهندسة / نورا يحيي زكريا الشيخ المعيدة بقسم  المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -6

الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات 
 يث أن سيادتهاالهندسية بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادتها في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم ح

 وتقوم بواجباتها منذ تعيينها في وظيفة معيدة بالقسم . اومسلكه افي عمله ةملتزم تكان

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة .
 
در المسدي قنديل تعيين السيد المهندس / أحمد ابراهيم عبد القا المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -7

المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(21) 

 هالفيزيقا والرياضيات الهندسية بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادته في وظيفة مدرس بذات القسم حيث أن
 م بواجباته منذ تعيينه في وظيفة مدرس مساعد بالقسم .ويقو في عمله ومسلكه  اكان ملتزم

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة .
 
تعيين السيدة المهندسة / سمية عبد العظيم الفيشاوي المعيدة بقسم  المذكرة المقدمة من السيد/ مدير عام الكلية بشأن -8

االت الكهربية بالكلية في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم حيث أوصى مجلس قسم هندسة هندسة اإللكترونيات واالتص
اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية بالموافقة على ما ورد بالتقرير وعلى تعيين سيادتها في وظيفة مدرس مساعد بذات 

 في وظيفة معيدة بالقسم .وتقوم بواجباتها منذ تعيينها  اومسلكه افي عمله ةملتزم تكانالقسم حيث أنها 

ــرار  القــــــ

 أوصى المجلس بالموافقة مع تقديم التهنئة ويرفع للجامعة .
 
ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -9 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــة فحــا وكي ــى توصــية لجن ــة عل وث بشــأن الموافق

المعيد بقسم والمسجل لدرجة الماجستير  –اري ومناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالمهندس / مينا أبوستة مرقس زخ
 م في موضوع :2015في العلوم األساسية الهندسية دورة أكتوبر 

 " الحلول العددية لمعادالت فريدهولم التكاملية الشاذة والتي من النوع األول" 
" Numerical solutions of Singular Fredholm Integral Equations of the First Kind" 

 

الهندسـية األساسـية درجـة الماجسـتير فـي العلـوم  لعليا بالموافقة على من  المهنـدس المـذكورحيث أوصت لجنة الدراسات ا
 .الفيزيقا والرياضيات الهندسية  بقسمالفيزيقا والرياضيات الهندسية تخصا 

ــرار  القــــــ

العلوم األساسية الهندسية تخصا الفيزيقا من  المهندس المذكور درجة الماجستير في أوصى المجلس بالموافقة على 
 ويرفع للجامعة.والرياضيات الهندسية بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية 

 

ــا والبحــ / د.المــذكرة المقدمــة مــن الســيد أ -10 ــة للدراســات العلي ــل الكلي ــة فحــا وكي ــرار لجن ــى ق وث بشــأن الموافقــة عل
المـدرس المسـاعد بقسـم هندسـة اإللكترونيـات  –اد جـابر الشـافعي ومناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب / وليد فؤ 

 م في موضوع:2016واالتصاالت الكهربية والمسجل لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية دورة يناير 

 " تحسين أداء نقل الفيديو ثالثي األبعاد السلكيًا "
" Performance Enhancement of Wireless 3D Video Transmission" 

حيث أوصت لجنة الدراسات العليا بالموافقة على من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسـفة فـي العلـوم الهندسـية تخصـا 
 .هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 

ــرار  القــــــ

هندسة اإللكترونيات أوصى المجلس بالموافقة على من  الطالب المذكور درجة دكتور الفلسفة في العلوم الهندسية تخصا 
 واالتصاالت الكهربية ويرفع للجامعة.

 /ن الطلب المقدم من السـيد الـدكتوربشأ/ رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية  د.المذكرة المقدمة من السيد أ -11
ميـة إلـى معهـد هـاربين طلعت عبد الحميد طلعت المدرس بالقسم بخصوا الموافقة على إعطاء سيادته إجازة دراسـية لمهمـة عل

ــة الصــين  ــة شــنزن مقاطعــة جــوان دونــج بجمهوري ــا بمدين ــوم والتكنولوجي ــدأ فــي مــارس للعل ــى أن تب ــك 2019الشــعبية عل م وذل



 ـــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ( م19/2/2019والممتدة حتى  م3/2/2019السادسة الجلسة  م2019/ 2018ترونية بمنوف العام الجامعي مجلس كلية الهندسة اإللك) 

 

(22) 

الستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه على أن تتحمل جامعة المنوفية قيمة تذاكر السفر للعضو المذكور حيث أن الجهة المانحة لـن 
طابات الدعوة وبعـرض الموضـوع علـى مجلـس القسـم أوصـى بالموافقـة علـى إعطـاء سـيادته إجـازة دراسـية تتحملها مرفق طيه خ

لمهمة علمية إلى معهد هاربين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة شنزن مقاطعة جوان دونج بجمهورية الصين الشعبية وذلك الستكمال 
تذاكر السفر للعضو المذكور حيـث أن الجهـة المانحـة لـن تتحملهـا  أبحاث ما بعد الدكتوراه على أن تتحمل جامعة المنوفية قيمة

 وأن الخطة الدراسية ال تتأثر .
ــرار  القــــــ

إلى معهد هاربين  م2019على أن تبدأ في مارس  إعطاء سيادته إجازة دراسية لمهمة علميةأوصى المجلس بالموافقة على 
 ويرفع للجامعة.نج بجمهورية الصين الشعبية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة شنزن مقاطعة جوان دو 

 
 

 انتهى االجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً              

 

 

 
 

 عميد الكلية   أمين المجلس                                       

 
 د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد أ.                 أ. د/ السيد محمود الربيعي  


